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CONSECANA-AL

PREÇO MÉDIO - R$/Kg ATR

* O preço da tonelada de cana depende da quantidade de ATR obtida. ATR = Açúcar Total Recuperável

Preço da Cana-de-Açúcar*

SAFRA: 2020/2021

Líquido

1,1701

1,0310

Bruto

   1,1879

1,04670,6868

Média Mês

Média Acumulada

Var. % = safra 20/21 sobre 19/20

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO
COMPARATIVO DE SAFRAS - 2019/20 X 2020/21

Açúcar Total
(t)

Álcool Total
3(m )

Recuperação
 industrial 

(Kg ART/ Ton Cana)

16.972.205 1.331.281 505.412 137,482019/20

Safra

15/MAI/20

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2020/21 15/ MAI/ 21 17.039.012 1.431.979 422.022 133,59

0,39% - 16,50% - 2,83%Variação %

Mês: AGOSTO - 2021

7,56%

Com a safra 21/22 em 
andamento desde agosto 
passado, tendo a expectati-
va de moer mais de 18 
milhões de toneladas de 
cana, o assessor Técnico do 
Sindaçúcar-AL, Cândido 
Carnaúba,  af i rmou  a 
produção do setor poderá 
ser ainda maior caso o 
clima seja favorável a 
lavoura da cana. 

“O primeiro levanta-
men to  apon tou  18 ,5 
milhões de toneladas. Mas, 
acredito que se a gente 
tiver um verão um pouco 
mais chuvoso, o setor pode 
chegar a 19 milhões de 
toneladas processadas. 
Contudo, se houver um 
verão muito seco, isso irá 
impactar na cana que será 
colhida a partir de dezem-
bro”, declarou Carnaúba.

De  aco rdo  com  o 
técnico, como agosto foi 
considerado um mês com 
bons índices pluviométri-
cos, há uma tendência de 
que o solo tenha obtido 
uma maior saturação de 
água. “E essa saturação 

pode chegar até dezembro, 
beneficiando diretamente o 
canavial”, completou.

Carnaúba  a f i rmou 
ainda que nos três últimos 
ciclos, Alagoas registrou 
uma melhoria na safra 
tanto na produção, quanto 
na parte de rentabilidade. 

“ C o m  i s s o ,  v e m 
ocorrendo uma recupera-
ção das perdas econômi-
cas. Esse cenário proporci-
ona um maior investimento 

em irrigação, adubação e 
plantio. Nas últimas duas 
safras o plantio aumento de 
f o r m a  s u b s t a n c i a l . 
Canavial novo, resulta em 
maior produção de cana. 
Muitas usinas começaram 
a reinvestir em irrigação e 
na parte industrial. Tudo 
isso, tende a melhorar a 
produção como um todo”, 
f ina l izou  o  assessor 
Técnico do Sindaçúcar-
AL.

Clima favorável pode ampliar 
produção de cana na safra 21/22

Agosto foi considerado um mês com índices pluviométricos positivos para o setor
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